
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 446, 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ 210 6779 800  

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 

ΠΟΤΟΜΕΤΡΟ 
222111 

 

 

Τι είναι το ποτόμετρο: 

Το ποτόμετρο (από την Ελληνική λέξη ποτό = drink και μέτρο =measure, αλλιώς γνωστό ως 
διαπνεόμετρο), είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ρυθμού απορρόφησης του 
νερού από ένα βλαστό με φύλλα. 

Αρχή Λειτουργίας: 

Η φωτοσύνθεση και η διαπνοή είναι οι διαδικασίες για τις οποίες τα φυτά απορροφούν νερό και το 
ποτόμετρο είναι ένα όργανο (συσκευή) που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί ο ρυθμός της διαπνοής. Αυτό 
συμβαίνει επειδή η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιεί το φυτό για τις μεταβολικές διαδικασίες είναι 
ελάχιστη (θεωρείται αμελητέα), σε σύγκριση με την ποσότητα του νερού που συνεχώς εξατμίζεται με τη 
διαδικασία της διαπνοής. Θα χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο για να υπολογίσετε την απώλεια νερού 
σε ένα βλαστό ελιάς: 

W = ( Vt- Vo ) / S 

Όπου: 

W η απώλεια νερού (mL/m2), 

Vt η ένδειξη του ποτομέτρου (όγκος νερού) σε κάθε χρονική στιγμή (mL) 

Vo η αρχική ένδειξη του ποτόμετρου (όγκος νερού) (mL) και 

S η συνολική επιφάνεια των φύλλων για κάθε βλαστό ελιάς (m2) 
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Περιγραφή συνδεσμολογίας 

Το ποτόμετρο αποτελείται από δύο σύριγγες, μια γυάλινη σωλήνα και μια στρόφιγγα 3 βαλβίδων. Με την 
στρόφιγγα καθορίζετε ποια διαδρομή θα ακολουθήσει το νερό. Η στρόφιγγα διαθέτει τρείς ανοιχτές 
βαλβίδες (συμβολίζονται με τελείες) και μια κλειστή (μεταλλικός μοχλός). 

 

Στην Εικόνα 1, ο μοχλός είναι γυρισμένος προς τα 
κάτω, δηλαδή οι δύο σύριγγες και ο γυάλινος 
σωλήνας επικοινωνούν μεταξύ τους. 

 

Εικόνα 1: Όλες οι βαλβίδες είναι ανοιχτές 

 

Στην Εικόνα 2, ο μοχλός βρίσκεται στη θέση 1. Σε 
αυτή την περίπτωση, επικοινωνούν οι δύο 
σύριγγες μεταξύ τους. 

 

Εικόνα 2: Θέση 1 

Στην Εικόνα 3, ο μοχλός βρίσκεται στη θέση 2. Σε 
αυτή τη θέση επικοινωνεί η οριζόντια σύριγγα με 
τη γυάλινη σωλήνα 

 

Εικόνα 3: Θέση 2 

 

Στην Εικόνα 4 ο μοχλός βρίσκεται στη θέση 3. Σε 
αυτή τη θέση επικοινωνεί η κάθετη σύριγγα με τη 
γυάλινη σωλήνα. 

 

Εικόνα 4: Θέση 3 
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Τρόπος λειτουργίας 

 

1. Γυρίστε τη στρόφιγγα στη θέση 2 και γεμίστε την κατακόρυφη σύριγγα με νερό. 
2. Στο ελεύθερο άκρο του τριχοειδή γυάλινου σωλήνα, τοποθετήστε ένα ποτήρι με νερό και βυθίστε το 

ελεύθερο άκρο του σωλήνα στο νερό 
3. Χρησιμοποιώντας την οριζόντια σύριγγα αναρροφήστε νερό ώστε να γεμίσει ο τριχοειδής γυάλινος 

σωλήνας μέχρι η στάθμη του νερού να φτάσει κοντά σημείο μηδέν της κλίμακας του τριχοειδή 
σωλήνα. Φροντίστε ώστε το ελεύθερο άκρο του να είναι συνεχώς πλήρως βυθισμένο στο νερό, ώστε 
να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες. 
Σημείωση 1: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες στη συσκευή σας. 

4. Επιλέξτε ένα βλαστό με μήκος 5-6 cm από το άκρο του. Προσέξτε η διάμετρος του βλαστού να είναι 
περίπου ίση με τη διάμετρο του πώματος. (Προσέξτε να μη δημιουργήσετε τραυματισμό στο άκρο 
του βλαστού) 

5. Σφραγίστε το πάνω και το κάτω μέρος του πώματος με λίγη βαζελίνη ή πλαστελίνη έτσι ώστε να μην 
εισέρχεται καθόλου αέρας στο σύστημα.(σημαντικό!!)  

6. Προσαρμόστε τον κομμένο βλαστό στην κατακόρυφη σύριγγα ώστε να εφαρμόζει όσο το δυνατόν 
καλύτερα, με κοτσάνι του να είναι βυθισμένο στο νερό της κατακόρυφης σύριγγας. Ελέγξτε να μην 
υπάρχουν φυσαλίδες. 

Σημείωση 2: Όταν φτάσετε στο βήμα 6, βεβαιωθείτε ότι η τελική στάθμη του νερού στον τριχοειδή 
σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει σημείο μηδέν (0) της κλίμακας. Σε αντίθετη περίπτωση, αδειάστε 
το νερό από τον τριχοειδή σωλήνα και την οριζόντια σύριγγα και επαναλάβετε το βήμα 3. 

7. Αν υπάρχουν φυσαλίδες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
➢ Απομακρύνεται το βλαστό 
➢ Επαναλάβετε το βήμα 6, έως ότου δεν υπάρχουν φυσαλίδες 

8. Γυρίστε τον μοχλό στη θέση 3 και περιμένετε λίγα λεπτά (ανάλογα με τους χρόνους που θέλετε να 
μετρήσετε). 

9. Το πείραμα αυτό πρέπει να πραγματοποιείται κάτω από διάφορες συνθήκες (πχ κοντά σε ανοιχτό 
παράθυρο, σε απευθείας έκθεση στον ήλιο, σε σκοτεινή γωνία, κτλ). Μην ξεχνάτε μεταξύ των 
μετρήσεων να επαναφέρετε το νερό στον τριχοειδή σωλήνα στο σημείο μηδέν της κλίμακας. 
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